
 

 

  

'जीएसटी'ची कररचना जाहीर 

०१. वस्तू आणि सेवा कर अर्ाात जीएसटीसाठी कर दरननश्चित करण्यात आले असून ५ टके्क, १२ टके्क, १८ 

टके्क आणि २८ टके्क अशा चार टप्प्याांमध्ये कर दर आकारिी केली जाईल. 
 

०२. ज्या वस्तूांवर व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कासह एकूि ३०-३१ टके्क कर लावला जात होता. त्यावर आता 

२८ टके्क जीएसटी कर लावला जाईल. सवा सामानयाांसाठी उपयोगी असलेल्या वस्तूांवर जीएसटी दराचे प्रमाि 

५ टके्क असेल.  
 

०३. याणशवाय जीएसटीमध्ये १२ टके्क आणि १८ टके्क प्रमािभूत दर असतील. अन्नधानयावर कोिताही कर 

नसेल. अन्नधानयासह सवा सामानय व्यक्तींशी ननगडीत ५० टके्क वस्तूांवर कर नसेल. 
 

०४. महागाईला कारिीभूत असलेल्या ननम्मम्मया वस्तूांवर शूनय टके्क आणि ग्राहकाांसाठी गरजेच्या असलेल्या प्रमुख 

वस्तूांवर पाच टके्क कर लावण्यात येिार आहे.  
 

०५. सेवा कर लागू असलेल्या वस्तूांवरही कर पांधरा टक्क्याांवरून अठरा टक्क्याांवर जािार आहे. 
 

०६. अत्यावश्यक वस्तू पाच टक्क्याांच्या गटात आणि चैनीच्या बाबी सवााश्चधक २८ टक्क्याांच्या गटात असतील. 

उवाररत वस्तू १२ व १८ टक्क्याांमध्ये असतील. 
 

 

 

‘एनडीटीव्ही’वर एक नदवसाची बांदी 
०१. पठािकोट येर्ील हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे वातााकन केल्याप्रकरिी 

‘एनडीटीव्ही हहदी’ या वतृ्तवानहनीला एक नदवस प्रके्षपि बांद ठेवण्याचे आदेश कें द्र सरकारतरे्फ देण्यात आले 

आहेत. एखाद्या खासगी वानहनीला अशा प्रकारचा आदेश नदला जाण्याची ही पनहलीच घटना आहे. 
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०२. जानेवारी मनहनयात पठािकोट येरे् हवाई दलाच्या तळावर दहशतवादी हल्ला झाला होता. याप्रकरिी 

सांबांश्चधत वृत्तवानहनीला कारिे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.  
 

०३. ९ नोव्हेंबर रोजी वृत्तवानहनीचे प्रके्षपि नदवसभरासाठी बांद राहण्याची शक्यता आहे. 
 

 

 

सांपूिा देशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू 

०१. राष्ट्र ीय अन्न सुरक्षा कायदा आता सांपूिा देशात लागू झाला आहे. अगोदर केवळ ११ राज्याांत या कायद्याची 

अांमलबजाविी होत होती. मात्र, आता सवा राज्ये आणि कें द्रशाससत प्रदेशात याचा अांमल सुरू झाली.  
 

०२. तनमळनाडू आणि केरळ आतापयंत या कायद्याच्या कके्षबाहेर होते. तर्ानप, १ नोव्हेंबरपासून ही राज्येही 

पटलावर आली आहेत. 

 

०३. या कायद्यामुळे ८० कोटी लोकाांना सवलतीत धानय नमळिार असून, कें द्राला त्यापोटी वार्षिक १ लाख 

४० हजार कोटी एवढे अनुदान द्यावे लागिार आहे. 
 

०४. २०१३ मध्ये सांसदेने सांमत केलेल्या या कायद्याांतगात सरकार प्रत्येक व्यक्तीला केवळ एक ते तीन रुपये 

नकलो दराने दरमहा 5 नकलो धानय पुरनविार आहे. 
 

 

 

ररलायनसला गॅस चोरीसाठी १.५ अब्ज डॉलसाचा दांड०१. ओएनजीसीच्या खािीमधून 

गॅसचोरी करिा-या ररलायनसला कें द्र सरकारने दिका नदला आहे. गॅसचोरी प्रकरिी कें द्र सरकारने ररलायनस 

इांडस्टर ीज ललनमटेड (आरआयएल) या कां पनीकडे तब्बल १.५ अब्ज डॉलसाची भरपाई मानगतली आहे. 
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०२. ररलायनसने ओएनजीसीच्या कृष्िा गोदावरी खो-यातून नसैर्षगक गॅसची चोरी केल्याचा आरोप आहे. 

याप्रकरिी कें द्र सरकारने एपी शहा सनमती नेमली होती.  
 

०३. ओएनजीसीच्या खािीतून गॅस चोरी करुन ररलायनसने स्वतःचा र्फायदा करुन घेतला असा ननष्किा या 

सनमतीने काढला होता. याप्रकरिी ररलायनसने भरपाई देिे गरजेचे आहे असे सनमतीने म्महटले होते. 
 

०४. कृष्िा गोदावरी खो-यातील नसैर्षगक गॅस खािीत ररलायनस आणि ओएनजीसीची भानगदारी आहे. पि या 

खािीत ररलायनसने ओनजीसीच्या वाट्यातील ११.१२२ नबललयन क्यूनबक मीटर गॅसची चोरी केली होती.  
 

०५. तब्बल सात विा ओनएजीसीच्या खािीतून ररलायनसदेखील नसैर्षगक गॅस काढत असल्याचे समोर आले 

होते. याप्रकरिी कें द्रीय पेटर ोललयम मांत्रालयाने ररलायनसला नोटीसही बजावली आहे. 
 

 

 

मांगळावर चेंडूच्या आकाराचा उल्कापािाि 

०१. मांगळावर गोल्र्फ चेंडूच्या आकाराचा पदार्ा नासाच्या क्यरुरऑससटी गाडीला सापडला असून, तो लोह व 

ननकेल याांचा बनलेला उल्कापािाि आहे.  
 

०२. मांगळाच्या आकाशातून तो तेरे् पडला असावा. त्याला एग रॉक असे नाव देण्यात आले आहे. लोह ननकेल 

उल्कापािाि हा अवकाशीय खडकाांचा एक प्रकार असून ते पृथ्वीवरही सापडतात.  
 

०३. मांगळावर यापूवीही उल्कापािाि सापडले असून एग रॉक त्यापेक्षा वेगळा आहे. त्याचे ननरीक्षि लेसर 

र्फायररग स्पेक्टर ोमीटरने करण्यात आले आहे, असे नासाने साांनगतले. 

 

०४. क्यरुरऑससटी गाडीवरील केमकॅम म्महिजे रसायन तपासिी यांत्राने या खडकातील रसायनाांची मानहती 
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घेण्यात आली आहे. मासा सायनस लॅबोरटेरी प्रकल्पात सुरुवातीला क्यरुरऑससटी गाडीच्या मास्टकॅमला वेगळा 

खडक नदसला. 

 

०५. मांगळावर वेगवेगळय़ा प्रकारचे उल्कापािाि सापडतात असे नयू मेक्क्सको नवद्यापीठाचे हॉटान नयूसॉम याांनी 

म्महटले आहे. मांगळावरील उल्कापािािाांवर नकती विांपासून वातावरिाचा पररिाम होत आहे हे यातून कळते. 

काही दशलक्ष विांपूवी एग रॉक हा उल्कापािाि मांगळावर कोसळला असावा असे नासाने म्महटले आहे. 
 

 

 

एम. एन. शमाा याांचे ननधन 

०१. चांडीगढ हे भारतातील पनहले सुननयोसजत शहर वसवण्याच्या प्रनियेत अगदी सुरुवातीपासून सहभागी 

असलेले एम. एन. शमाा अखेर वयाच्या ९३ व्या विी वारले. चांदीगडचे पनहले भारतीय मुख्य वास्तुरचनाकार, 

अशीही त्याांची ख्याती होती. 

 

०२. त्याांनी अगदी उतारवयात, पांचाऐांशीची उमर गाठल्यानांतर कॅनव्हासवर रांगनवलेल्या ननवडक २४ श्चचत्राांचे 

प्रदशान चांदीगडच्या ‘अललयााँ फ्रानसे’ने गेल्याच विी भरनवले होते. 
 

०३. चांदीगड हेच त्याांचे अध्यात्म होते. त्यातूनच, ‘द मेहकग ऑर्फ चांदीगड : ल कॉबुासझए अाँड आफ्टर’ हा ग्रांर् 

त्याांनी ललनहला. 
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०४. त्या शहराच्या उभारिीपूवी, ‘भारतीयाांची घर ेकशी असतात’ हे चांदीगडकते वास्तुरचनाकार ल कॉबुासझए 

याांना पाहायचे होते, तेव्हा शमाा याांनी त्याांना स्वत:च्या घरीही नेले.  
 

०५. पुढे कॉबुासझए आणि अनय श्चतघा यरुोपीय वास्तुरचनाकाराांच्या पर्काांसह तांबूांमध्ये राहून या नगराची 

आखिी, उभारिी सुरू झाली. या कामासाठी ननवडले गेले, तेव्हा (१९४९) शमाा निटनमध्ये णशकत होते.  
 

०६. ल कॉबुासझए याांच्या कल्पनेतून साकारलेले हाताच्या तळव्याची पाच बोटे आणि त्यातून उडिार ेकबूतर 

अशा प्रश्चतमेचे णशल्प प्रत्यक्ष उभारण्याची कामनगरी शमाानीच केली.  
 


